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DRSNOST POVRCHU 
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Posuzování drsnosti povrchu 

 
Povrch součásti se posuzuje podle druhu, vzhledu a hloubky stop po 

nástroji. 

 

Vyjadřuje se číselnou hodnotou střední aritmetické úchylky Ra v цm. 

 

Např.  

 

Ra = 6,3 цm  - na výkrese se zapisuje pouze hodnota 6,3 
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Praktická řada hodnot Ra v цm 

 

 
 

 
 

Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra (mm )               Typická metoda výroby 

povrchu  

0,012 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 Dokončovací metody 

(broušení, lapování apod. ) 

1,6 3,2 6,3 12,5       Běžné obrábění ( 

soustružení, frézování 

apod. ) 

25 50 100 200 400     Povrch polotovarů ( 

výkovky, odlitky apod. ) 

Na výkresech se předepisuje drsnost Ra.  Tyto hodnoty se doporučují volit z praktické řady, kterou lze nalézt v tabulkách. 

  

 



5 

a - hodnota parametru drsnosti Ra ( µm ) 

s uvedením značky 

 

b - dvoustranná specifikace drsnosti Ra ( 

µm ) 

 

c - výrobní proces, kterým danou přesnost 

dosáhneme 

 

d - směr nerovností ( stopy po nástroji ) 

přídavek na obrábění ( mm ) 
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 h – výška písma kót 2,5 , 3,5, 5 , 7 atd. ( mm ) 

 

 

                                                       pro h   = 3,5 mm 

                                                             H1 = 5 mm 

                                                             H2 = 11 mm 

 

 

  Značka se kreslí tenkou souvislou čarou 
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Značky na výkresech: 

 

 
•označující povrch obrobený i neobrobený (obr. a) 

 pro povrch ploch, jejichž požadované vlastnosti nezávisí na způsobu konečného  zpracování 

 

•označující povrch obrobený (obr. b) 

 pro povrch ploch, jejichž požadovaných vlastností se dosáhne pouze obráběním 

 

•označující povrch neobrobený (obr. c) 

 pro povrch ploch, jejichž požadovaných vlastností se dosáhne bez odebírání materiálu 

 

     a.        b.               c. 
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Neobrobená plocha – je plocha, která vznikne 

například odléváním, kováním a podobně. 

 

 

Obrobená plocha  – vzniká ručním nebo strojním 

obráběním, například soustružením, frézováním, 

broušením atd. 

 



Plocha značky drsnosti na různě skloněných plochách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 1: Plocha značky drsnosti na různě skloněných    

  plochách  [1 - str.:123] 

 
9 



Plocha značky drsnosti s praporkem na různě skloněných plochách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Poloha značky drsnosti s praporkem na různě skloněných plochách  

[1 - str.:123] 
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Předepisování úpravy povrchu 

Úprava povrchu se provádí například nátěrem nebo nasycování povrchu 

příslušným prvkem. 

±± 

 

Na všechny plochy součásti se nanáší stejný nátěr 

 

•        zápis se provede nad popisové pole 

•        například ŠĚDĚ NATŘENO 

 

 

Předepisování úpravy části povrchu 

•       zápis se provede k té části součásti, která je takto upravena 

•       například  NITRIDOVÁNO h 0,3 ± 0,1 mm 

             nitridování je nasycování povrchu součásti dusíkem, h – je hloubka nasycené vrstvy 
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